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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hardiness pada wanita 

penderita kanker payudara, dapat disimpulkan bahwa wanita penderita 

kanker payudara mengalami banyak tekanan dan stres. Kepribadian yang 

tangguh mampu membantu melawan stres akibat penyakit tersebut. 

Hardiness muncul dan berkembang diawali dari pola asuh orang tua yang 

otoritatif dalam mendidik ketiga subyek. Penguasaan pengalaman-

pengalaman yang pernah dialami oleh subyek ikut mengembangkan 

hardiness pada ketiga subyek.  Dukungan keluarga dan hubungan yang 

saling mendukung juga memperkuat diri subyek untuk tetap bertahan 

melawan kanker payudara. Pikiran positif yang timbul dalam diri subyek 

membantu untuk mengubah penilaian subyek bahwa kanker payudara 

bukan suatu penyakit yang mengancam hidupnya. 

Kontribusi dalam berbagai aktivitas yang dilakukan subyek 

mengembangkan hardiness terutama dimensi komitmen untuk secara aktif 

terlibat dalam kegiatan yang mendukung upaya penyembuhannya. 

Pengetahun yang baik mengenai kanker payudara dan kemampuan sosial 

juga membantu subyek untuk mempersiapkan mental menghadapi 

berbagai resiko dari penyakit tersebut. Faktor lain yang muncul dan juga 

memengaruhi perkembangan hardiness adalah adanya dukungan 

finansial. Faktor-faktor tersebut membantu mengembangkan hardiness 
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dalam diri ketiga subyek, sehingga dimensi-dimensi yang ada berkembang 

untuk membantu melawan stres akibat kanker payudara. 

 

B. Saran 

1. Bagi wanita penderita kanker payudara 

Wanita penderita kanker payudara disarankan untuk belajar dari 

pengalaman-pengalaman sulit yang pernah dialami. Pengatasan yang 

sukses atas pengalaman-pengalaman tersebut mampu menumbuhkan 

keyakinan akan kemampuan dirinya sehingga mengembangkan rasa 

optimis. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan rasa hardiness 

dalam diri para wanita penderita kanker payudara dan untuk mengatasi 

stres akibat kanker payudara. Stres yang tinggi akan mengurangi 

kesempatan untuk sembuh. 

 

2. Bagi subyek penelitian 

Ketiga subyek memiliki faktor utama yang penting dalam 

mengembangkan kepribadian hardiness yaitu adanya pola 

pengasuhan yang efektif dan yang mampu mempertahankan hardiness 

dalam diri ketiga subyek. Dengan mempertahankan hardiness ketiga 

subyek terbantu dapat melawan berbagai tekanan akibat penyakit 

kanker payudara. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai 

hardiness disarankan untuk melakukan observasi dan wawancara 
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dengan lebih mendalam. Dimensi dan dinamika hardiness seharusnya 

diteliti lebih mendalam, karena setiap pribadi memiliki berbagai 

pengalaman dan hal-hal yang berbeda yang memengaruhi 

perkembangan kepribadian tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah teori, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mencari sumber-sumber referensi yang lebih lengkap. 




